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Psicologia da Saúde:
Constituição de um Novo 

Campo de Saber 1

1 - UM POUQUINHO DE HISTÓRIA...

A Psicologia da Saúde é considerada uma área recente e ainda em pro-
cesso de construção, expansão e sedimentação, que vem ganhando maior 
destaque nos últimos anos em nossa sociedade. Formalmente, apenas na 
década de 70 a Psicologia da Saúde começou a se estruturar. Isto porque 
diversos determinantes sócio-históricos permearam de forma significativa 
a construção deste campo de saber.

1.1 - Os Primórdios da Psicologia da Saúde
 

Desde a Grécia Clássica, o ser humano tenta entender quais fenôme-
nos estão relacionados com o surgimento das doenças. Buscava-se por 
variáveis psicológicas que pudessem justificar a vulnerabilidade de indi-
víduos a determinadas doenças. 

Um Pouquinho de História...
Os Primórdios da Psicologia da Saúde
Avançando na Constituição do Campo
da Psicologia da Saúde

E Então Forma-se a Psicologia da Saúde...
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Na Medicina de Hipócrates também já se analisava a relevância dos fatores 
emocionais no processo de adoecimento e de saúde. Porém, apenas no fi-
nal do século XIX a Psicologia surgiu enquanto Ciência, marcada pela criação, 
por Wilhelm Wundt, do primeiro laboratório de Psicologia, em 1879, na Ale-
manha. Iniciou-se como uma Ciência Experimental, focada nos estudos dos 
elementos da experiência consciente – sensação e percepção − através do 
experimento e observação em laboratórios. 

Discente de Wundt, Emil Kraepelin tentou aplicar os fundamentos deste 
método científico experimental às questões psiquiátricas, afirmando que 
eram decorrentes de desordens biológicas e genéticas. 

Já Lightner Witmer, também discente de Wundt, apresentou um novo 
método de investigação que designou por Psicologia Clínica, visando a um 
trabalho prático em contraposição ao trabalho no laboratório. Fundou a pri-
meira Clínica Psicológica nos Estados Unidos, em 1907, onde eram tratadas 
crianças com problemas escolares e de desenvolvimento.2

Neste mesmo período − final do século XIX e início do século XX −, na Áus-
tria, o neurologista Sigmund Freud começou a estudar doenças conhecidas 
como histerias, com a descoberta de que estas doenças teriam base psico-
lógica e não orgânica. Começou a desenvolver, assim, um modo de estudar 
o inconsciente, acreditando que era possível acessar processos internos do 
ser humano através da associação livre. Também começou a utilizar-se do 
termo “Psicologia Clínica”. 

Deste modo, a Psicologia se forma como uma ciência de base essencial-
mente experimental ou clínica, dentro dos laboratórios e consultórios respec-
tivamente. A Psicologia Clínica apontava para a função prática do psicólogo 
em oposição à atividade laboratorial tradicional.2,13

Foi neste contexto que se iniciaram as primeiras interfaces entre a Psi-
cologia e a Saúde, datadas do início do século XX, quando diversas expe-
riências de psicólogos em instituições de saúde já ocorriam por todo o 
mundo. Surgiram com a proposta de integrar a Psicologia na educação 
médica, buscando compreender constructos psicológicos que podiam in-
terferir na manutenção da doença.9

Isso quer dizer que a Psicologia enquanto Ciência ainda estava muito inci-
piente em relação ao arcabouço teórico para sua inserção e contribuição na 
saúde. E isto acarretou algumas consequências...

Em um primeiro momento, houve a transposição do conhecimento téc-
nico da Psicologia Clínica para a Saúde, transposição esta que ocorreu sem 
análise da aplicabilidade deste referencial para os espaços onde a doença se 
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fazia presente. Existiu, portanto, uma clara desadaptação da prática psicológi-
ca aos espaços que fugiam ao modelo psicoterapêutico tradicional, modelo 
presente, até então, apenas nos consultórios. 

Como consequência, a atuação prática na saúde se baseou, inicialmente, 
em uma perspectiva intraindividual, a-social e a-histórica, em que o indivíduo 
era tratado como um ser abstrato, desvinculado do contexto social. Engloba-
va apenas os processos psicológicos e psicopatológicos tão comuns na prá-
tica clínica tradicional, enxergando o sujeito de forma reducionista. A partir 
desta perspectiva, a Psicologia tentava explicar o processo saúde-doença, fo-
cando o seu viés na experiência do paciente com a doença.11

Outra consequência desta ausência de um arcabouço teórico da Psicolo-
gia específica para sua atuação na saúde foi a submissão ao paradigma da 
Medicina Científica. Sem paradigmas psicológicos para explicar o fenômeno 
saúde-doença, a Psicologia se baseou no corpo de conhecimento da Medi-
cina da época, o qual os achados científicos eram encarados como verdades 
absolutas. Este viés dialogava perfeitamente com a Psicologia Clínica aplicada 
à saúde acima citada, pois o indivíduo abstrato e a-histórico deveria adequar o 
seu comportamento ao saber médico, aderindo passivamente ao tratamento. 

Nos hospitais, a Psicologia fundamentou a sua prática no modelo médico 
cartesiano. Neste, o corpo humano é considerado uma máquina, e a doença 
é vista como consequência do seu mau funcionamento. Olha-se, assim, ape-
nas o físico, segregando o aspecto mental do ser humano. O médico é visto 
como aquele que detém o conhecimento sobre o corpo humano e, portanto, 
a Psicologia deve se subordinar a ele.9,2

Havia, assim, uma falta de autonomia e uma subordinação da Psicologia à 
Medicina. Sua inserção na equipe de saúde era frequentemente como auxi-
liar do processo de tratamento, preparando o paciente para as intervenções e 
dando suporte nas expressões de suas emoções.11

Portanto, o início da Psicologia no campo da saúde ocorreu de forma tí-
mida e frágil, buscando definir, paulatinamente, o seu campo de atuação e 
contribuição teórica.

1.2 - Avançando na Constituição do Campo da Psicologia da Saúde 

Ao longo do século XX, com a mudança do conceito de saúde e a per-
cepção dos fatores psicológicos como intervenientes na etiologia das do-
enças, assim como com a prática dos psicólogos, a atuação da Psicologia 
no âmbito da saúde foi se modificando. Tornou-se clara a necessidade de 
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adaptação da prática da Psicologia para além do modelo clínico, porém 
esta adaptação é um processo complexo e ainda em andamento.

Diversas transformações ocorreram, mas podemos citar aqui duas di-
mensões de mudanças, dentre tantas, pelas quais a Psicologia passou: 1) 
a inclusão progressiva da dimensão social na explicação do processo saú-
de-doença; e 2) o campo da atuação da Psicologia na saúde.

Spink (2003) acredita que a Psicologia da Saúde trabalha inevitavelmen-
te com a interface entre o individual e o social. Contudo, como visto acima, 
inicialmente a Psicologia entrou nessa área enxergando o indivíduo atra-
vés da lente da clínica tradicional, ou seja, desconectado do seu contexto 
social. Partiu de uma perspectiva intraindividual, passou para a incorpora-
ção do social de forma mais restrita, focando nos aspectos psicossociais do 
adoecimento, para, então, assumir uma postura mais inclusiva e dinâmica 
do social a partir de uma perspectiva construcionista. Consideraremos, 
assim, três vertentes da inclusão do social na perspectiva da saúde. 

 Na primeira vertente, a Psicologia buscou explicar o processo saúde-
doença a partir do enfoque intraindividual, atribuindo a doença ao or-
ganismo individual. O social não tinha papel na constituição da doença! 
Duas correntes distintas se constituíram nesta vertente, uma com forte 
influência da Psicanálise e a outra das Teorias da Personalidade. 

Na primeira corrente, o foco central era a psicogênese da doença, em-
basada pela Medicina Psicossomática a partir da década de 30, em que 
buscava-se compreender os determinantes psicológicos dos sintomas. In-
fluenciada pela Psicanálise, acreditava que estes sintomas eram resultan-
tes de conflitos inconscientes não resolvidos que geravam tensões emo-
cionais que, por sua vez, podiam levar a disfunção orgânica. Eram, assim, 
suscetíveis à análise psicanalítica. Esta corrente foi perdendo força ao ser 
reconhecida a multicausalidade da doença e a compreensão fisiológica 
das emoções. 11,1

Já a segunda corrente, influenciada pelas Teorias da Personalidade, 
tinha como constructo central a ideia de que determinadas personali-
dades são mais suscetíveis ao aparecimento de certas doenças. Deste 
modo, características pessoais, como a repressão de emoções, introver-
são, impulsividade, compulsividade, impaciência, entre outras, são co-
locadas como responsáveis pelo surgimento de doenças. Nesta teoria, 
foram categorizados tipos de personalidade e sua relação com doenças, 
principalmente câncer e cardiopatias. Deste modo, mais uma vez, está 
no indivíduo a explicação pelo surgimento das doenças.
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A mudança do foco estritamente no individual para a incorporação 
progressiva do social na compreensão da doença iniciou com a segunda 
vertente apontada por Spink (2003): ênfase nos aspectos psicossociais 
do adoecimento. Nesta, acredita-se que o surgimento da doença é mul-
ticausal e está intimamente ligado aos eventos da vida. As ações focam-
-se na mensuração quantitativa do impacto de eventos estressores da 
vida do indivíduo, sendo construídas escalas de indicadores de estresse. 
Com isso, buscou-se entender e prevenir comportamentos de risco e, 
assim, prevenir doenças e promover saúde. Percebe-se que a inclusão 
do social na compreensão da doença ainda é relativa, pois não considera 
aspectos sociais potencialmente patogênicos e ainda responsabiliza o 
indivíduo pela escolha do seu estilo de vida. 

Já a terceira vertente da inclusão do social na compreensão do proces-
so saúde-doença parte de uma perspectiva construcionista e traz mudan-
ças significativas. A primeira e mais significativa é a doença ser vista como 
um fenômeno psicossocial construído historicamente. A doença tem 
construção coletiva, com substrato cultural, social, ideológico e histórico, 
não sendo apenas uma experiência individual. Difere-se das vertentes an-
teriores por não tentar formular leis causais − estanques e reducionistas 
− do desenvolvimento da doença, além de desresponsabilizar exclusiva-
mente o indivíduo pela sua saúde e doença. 

Além disso, a vertente construcionista privilegia a perspectiva do paciente, 
não mais se submetendo à ótica médica. Há legitimização e valorização da per-
cepção do paciente, sendo a sua representação sobre o processo saúde-do-
ença o cerne de trabalho e pesquisa. Com essa ênfase, a vertente “possibilita o 
confronto entre o significado (social) da experiência e o sentido (pessoal) que 
lhe é dado pelo indivíduo”(pg. 47).11 

Percebe-se, assim, que estas mudanças quanto à consideração do social na 
relação com a doença perpassam, na verdade, pela própria compreensão do 
fenômeno saúde/doença, o que altera drasticamente a atuação e a inserção 
do psicólogo no campo da saúde. Esta é a segunda mudança significativa que 
iremos abordar aqui. 

A atuação da Psicologia na saúde foi se modificando ao longo do século XX, 
perpassando tanto pela concepção de saúde quanto pelo amadurecimento 
da profissão, assim como pelos fenômenos históricos que ocorriam no mundo. 

Como exposto anteriormente, a Psicologia se iniciou nos laborató-
rios experimentais e nos consultórios. No primeiro, focava-se nos testes 
quanto aos aspectos da experiência consciente e, depois, nas explica-
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QUADRO RESUMO

Expressão Conceito

Histeria

Termo atribuído às doenças consideradas essencialmente emo-
cionais; caracteriza-se por manifestações físicas, sem justificativas 
orgânicas, decorrentes de estados emocionais intensos, que, por sua 
vez, são gerados por conflitos internos. Esta classificação não é mais 
usada atualmente.

Associação Livre
Método utilizado por Freud no qual o paciente é orientado a falar 
livremente “o que vier à cabeça”, sem julgamentos ou críticas. Freud 
acreditava ser um caminho para acessar o inconsciente.

Modelo médico
cartesiano

Base da Medicina Científica Modelo, considera que o corpo humano 
é uma máquina e pode ser analisado em termos de suas peças. A 
doença é o mau funcionamento do mecanismo desta máquina. É 
dualista, pois segrega o aspecto físico do mental.

Perspectiva
construcionista

Advém do Construcionismo Social, que busca se opor à visão 
mecanicista do ser humano. Enxerga o indivíduo a partir das suas re-
lações sociais, experiências e linguagem. Nesta perspectiva, a saúde 
envolve aspectos sociais e históricos.

Medicina Psicossomática

Especialidade médica que estuda as enfermidades desencadeadas 
por fatores emocionais. Busca explicar os efeitos psicológicos e 
sociais nos processos orgânicos. Enxerga o indivíduo como um todo 
biopsicossocial.

Divisão 38
Divisão da American Psychological Association (APA), responsável 
por fomentar estudos e pesquisas sobre os aspectos psicológicos e 
comportamentais na saúde e na doença. 

Somático
Significa “corporal”; refere-se aos aspectos ligados ao corpo físico, 
sejam sensações ou doenças. É utilizado em contraposição àquilo o 
que é mental.

Síndrome de Burnout
Doença decorrente de estresse no trabalho, que se caracteriza por 
esgotamento físico e mental. Alguns sintomas possíveis são: depres-
são, oscilação de humor, fadiga, exaustão emocional.
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QUESTÕES COMENTADAS

01 (TRIBUNAL DE CONTAS/DF - CESPE/UNB - 2014)
Julgue os itens de 1 a 5, acerca dos aspectos da Psicologia da Saúde (mar-
car certo ou errado): 

GRAU DE DIFICULDADE

Item 1: CERTO. Esta é a definição das doenças agudas. Caracterizam-se 
normalmente pelo surgimento rápido, maior intensidade dos sintomas, 
podendo, por exemplo, haver dor aguda, mas que a tendência é a remis-
são dos sintomas em curto tempo. A duração da doença é de até três me-
ses. A variável de tempo é importante na diferenciação entre a doença 
aguda e a crônica.
Item 2: CERTO. Certo. As doenças são multicausais. Fatores psicológicos 
podem tanto ser uma das causas desencadeantes da doença como con-
sequência da mesma, interferindo, inclusive, na manutenção da doença.
Item 3: CERTO. Certo. É extremamente importante que o trabalho nos 
hospitais seja multiprofissional, onde exista uma comunicação entre os 
profissionais em prol do tratamento do paciente, que já se encontra fragi-
lizado frente à situação da hospitalização. Caso contrário, vai exigir do pa-
ciente habilidade para lidar com diversos profissionais simultaneamente, 
sem integração entre as terapêuticas. Um dos papéis do psicólogo hospi-
talar é trabalhar com a equipe de saúde, fortalecendo diálogo.
Item 4: ERRADO. O paciente com doença crônica vai necessitar ter mais 
proatividade no manejo dos problemas associados à patologia, uma vez 

(     )
1. As doenças agudas geralmente têm como características o surgimento abrupto, a 
duração limitada, o diagnóstico e o prognóstico acurados e a possibilidade de cura.

(     )
2. Problemas psicológicos podem desencadear o adoecimento físico. Um exemplo é a 
maior incidência de enfarto do miocárdio entre pacientes depressivos do que entre seus 
pares com situações físicas semelhantes, mas sem depressão.

(     )
3. A assistência multidisciplinar em hospitais, se não for bem planejada, pode ser 
estressante para o paciente porque implica a interação deste com um maior número de 
pessoas, o que demanda recursos psicológicos que, em geral, já estão limitados.

(     )
4. Em caso de doença aguda, é desejável e esperado que o paciente adote uma postura 
mais proativa no manejo dos problemas a ela associados quando comparado ao pacien-
te com doença crônica.

(     )
5. A avaliação da dor crônica é facilitada pelo preenchimento de um diário de dor pelo 
paciente, o qual inclui, entre outras variáveis, a localização da dor, os possíveis desenca-
deadores, a intensidade da dor e uma variável psicossocial.
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que terá que lidar com eles por um período maior de tempo. Exige-se do 
paciente maiores habilidades adaptativas às situações decorrentes da do-
ença, seja devido aos sintomas, ao tratamento ou suas consequências.
Item 5: CERTO. Diário da dor é uma das ferramentas para avaliação e 
acompanhamento da dor nos pacientes. Como a dor é uma sensação cor-
poral subjetiva, não há mecanismos de mensuração quantitativa da mes-
ma. Devemos ampliar a compreensão de como o paciente sente a dor a 
partir de ferramentas que facilitem esta comunicação, como o diário ou a 
escala da dor. Estes também ajudam a observar possíveis desencadeantes 
desta dor.

02 (FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO/RJ- BIORIO - 2014) 
A Psicologia da Saúde, em contraposição ao modelo biomédico da medi-
cina, vem desafiar a cisão mente-corpo, definindo um papel para a mente 
tanto na causa quanto no tratamento de doenças. A esse respeito, NÃO é 
correto afirmar que:

 Ⓐ A psicologia da saúde compreende o ser humano como um sistema 
complexo em que doenças têm causalidade multifatorial. 

 Ⓑ O tratamento do adoecimento, sob a perspectiva da psicologia da saú-
de, é holistico, em que se consideram aspectos biopsicossociais. 

 Ⓒ Saúde e doença fazem parte de um processo contínuo e não são qua-
litativamente diferentes.

 Ⓓ A responsabilidade do doente pela condução de seu tratamento é im-
portante, ainda que ele seja vítima do adoecimento.

 Ⓔ Mente e corpo são vistos como entidades que interagem entre si sob 
uma perspectiva de influências mútuas.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O ser humano é complexo, logo, as doenças 
também são. Diversos fatores podem levar ao desencadeamento da do-
ença, podendo ser genético, biológico, psicológico, social.
Alternativa B: INCORRETA. Devemos ter uma visão holística do ser hu-
mano, ou seja, enxergá-lo em todas as suas dimensões, sejam estas bioló-
gicas, psicológicas, ou sociais.
Alternativa C: INCORRETA. Saúde não é a ausência de doença. Saúde e 
doença são interligadas e multifatoriais. Não são condições estáveis.


